
1. Személyi adatok

Vezetéknév/Utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Neme: férfi

Születési hely, idő:

Családi állapot:

Állampolgárság:

Állandó lakcím:

Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely):

Telefonszám(ok):

Fax:

E-mail:

2. Betöltött/betölteni kívánt 

beosztás, munkakör, foglalkozási 

terület
Milyen munkakörben, illetve foglalkozási 

területen dolgozik/kíván dolgozni:

3. Szakmai tapasztalat

Időtartam: 2016-jelenleg is

Foglalkozás/beosztás: Pécsi Tankerületi Központ - tankerületi igazgató

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

Időtartam: 2012-2016

Foglalkozás/beosztás: Pécsi Tankerületi Igazgató

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének 

jogcíme:

Időtartam:

Foglalkozás/beosztás:

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének 

jogcíme:

Időtartam: 1986-1992

Foglalkozás/beosztás: Középiskolai tanár

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének 

jogcíme:

folyamatos

Intézmények szakmai munkájának irányítása a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 

meghatározott szabályzók szerint. Az új tankerületi 

struktúra kialakítása 2016 júliusa és októbere között 

lezajlott. Jelenleg a működtetés átvételelének folyamata 

zajlik.  

Szakmai munka tervezése, szervezése.Pedagógiai 

innovációk támogatása bevezetése. Tanagyag fejlesztés. 

Intézményi alapdokumentumok szerkesztése, tanügy 

igazgatási dokumentumok ellenőrzése. Pályázatok írása, 

koordinálása, lebonyolítása(Emlékgyűjtés TÁMOP3.1.3 

Tehetséggondozás, felzárkózatás TÁMOP) Beruházások, 

felújítások szervezése. Könyvek és egyéb adathordozók 

szerkesztése, kiadásának lebonyolítása. 

Programszervezés, ellenőrzés. Gimnáziumi tanítás. 

Kollégium tanügy igazgatási dokumentumainak 

szerkesztése. 

Kollégiumi nevelők szakmai munkájának szervezése, 

vezetése, előkészítés. 

Ellenőrzés.

Középiskolai tanulók, kollégiumi életének szervezése, 

felkészítés az eredményes iskolai munkára, szabadidős 

tevékenység szervezése, vezetése. Gimnáziumi oktatás.

Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium, Pécs, 

Széchenyi tér 11.

Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium, Pécs, 

Széchenyi tér 11.

Páva Péter

7625 Pécs, Mikszáth Kálmán utca 4.

+3630 6266011

Somos Judit

Önéletrajz

Páva Péter

Ciszterci Rend Zirci Apátsága, Zirc Rákóczi tér 1

peter.pava@kk.gov.hu

1996-2012

Pécs, 1957. március 5.

Nős

Magyar

Pécsi Tankerületi Központ tankerületi igazgató

1992-1996

Gimnázium igazgató 

Munkaviszony közös megegyezéssel történő 

megszüntetése

Kollégium igazgató

folyamatos

A pécsi, pécsváradi és komlói járásban, a Pécsi Tankerületi 

Központ fenntartásában működő intézmények szakmai 

munkájának irányítása a Klebelsberg Központ által 

meghatározott szabályzók szerint. 

fénykép  
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Időtartam: 1984-1986

Foglalkozás/beosztás: Középiskolai tanár

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének 

jogcíme:

Áthelyezés

Időtartam: 1982-1984

Foglalkozás/beosztás: Tanár

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

A munkáltató neve és címe:

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 

jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének 

jogcíme:

Áthelyezés

4. Tanulmányok

(minden végzettség és képesítés, a 

legutóbbitól kezdve, és visszafelé haladva)

Iskolarendszerű képzés esetén

Időtartam:

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola 

esetén):

Tagozat megjelölése (nappali, esti, 

levelező):

Diploma minősítése (egyetem vagy 

főiskola esetén):

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés 

Időtartam: 1992-1996

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola 

esetén):

Tagozat megjelölése (nappali, esti, 

levelező):

Levelező

Diploma minősítése (egyetem vagy 

főiskola esetén):

Jó

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat 

címe, minősítése (egyetem vagy főiskola 

esetén):

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott 

képzés során tanult fontosabb tantárgyak 

vagy az elsajátított szakmai tudás 

összefoglalása):

Időtartam: 1978-1983

Végzettség:

Oktatási intézmény neve:

Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola 

esetén):

Tanárképző kar

Tagozat megjelölése (nappali, esti, 

levelező):

Nappali-levelező

Diploma minősítése (egyetem vagy 

főiskola esetén):

Közepes

A diplomamunka tárgya, a szakdolgozat 

címe, minősítése (egyetem vagy főiskola 

esetén):

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés 

Középiskolai tanulók, kollégiumi életének szervezése, 

felkészítés az eredményes iskolai munkára, szabadidős 

tevékenység szervezése, vezetése.

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás. Szocializációs 

készségek fejlesztése. Szabadidős tevékenység 

szervezése, vezetése.

Ciszterci pedagógia 

Szociológiai kutatás, pedagógiatörténet

Janus Pannonius Tudomány Egyetem Pécs

Földrajz-testnevelés szakos tanár, főiskola

A pécsi szennyvíztisztitómű környezeti problémái, 

minősítés: jó

Kisegítő és Foglalkoztató iskola, Pécs, 

Kulich Gyula utca 1.

Bölcsészet Tudományi Kar

Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs

Pedagógia szakos előadó, egyetem

Pedagógia, szociológia, 

intézményvezetés alapjai 

2000-2002

Közoktatási vezető, egyetem

Apáczai Csere János Kollégium, Pécs, 

Apáczai körtér 1.

Levelező

Janus Pannonius Tudomány Egyetem Pécs

Bölcsészet Tudományi kar

Kiváló

Földrajz, testnevelés szakmai tárgyaiFöldrajz, testnevelés szakmai tárgyai
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Iskolarendszeren kívüli képzés 

esetén
Időtartam:

Képesítés megnevezése:

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény 

neve:

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott 

képzés során tanult fontosabb tantárgyak 

vagy az elsajátított szakmai tudás 

összefoglalása):

Földrajz

Közigazgatási vizsgák

Vizsga megnevezése:

Vizsga időpontja: 2015. november

5. Készségek és kompetenciák

Nyelvismeret (önértékelés)

(Kérjük, az Europass önértékelési 

rendszere szerint adja meg a nyelvismeret 

szintjét.)

Hallás 

utáni 

értés

Olvasás Társalg

ás

Folyam

atos 

beszéd

Angol A1 A1 A1 A1 A1

Nyelvismeret (okmánnyal igazolt) Nyelv

Szervezési készségek és kompetenciák

(pl. munkatársak, projektek koordinációja, 

adminisztrációja - kérjük jelölje X-szel)

vezető koordi-

nátor

tag adminis

zt-rátor

pénzüg

yi 

referen

s
projekt x x x

egyéb x x

Részletes leírás:

Számítógép-felhasználói készségek 

és kompetenciák
Felhasználói szintű ismeretek (pl. 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés, internet) vagy 

magasabb szintű készségek (pl. 

programozás):

Egyéb készségek és kompetenciák

(amelyek a korábbi címszavaknál nem 

szerepelnek, pl. hobbi, sport, stb.):

Járművezetői engedély

Jogosítvány, járműkategória: B

Katonai szolgálatra vonatkozó adatok

Szolgálatteljesítés helye:

Szolgálat kezdete:

Szolgálat vége:

Az ott szerzett szakképesítés megjelölése:

6. Kiegészítő információk 

(kitöltése nem kötelező)

Tagság gazdasági társaságban

Társaság megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése:

Tagság egyéb szervezetben

(egyéb gazdálkodó szervezetben, 

társadalmi vagy civil szervezetben, 

köztestületben, alapítvány 

kuratóriumában)

Szervezet megnevezése:

Tagság kezdete:

Tagság vége:

Tisztség megnevezése: Elnök

Pécs, 2018. szeptember 30.

Lovaglás, vívás, evezés, túrázás, hadtörténelem, irodalom

1979 október

TÁMOP pályázatok koordinációja, projektek vezetése.

word, power point, excel, felhasználó szintű ismerete, használata 

Írás

1981 július

Pécs

Beszéd

1989-1990

Nyelv Szövegértés

Nyelvvizsga típusa Nyelvvizsga foka

Közigazgatási szakvizsga

Gazdasági társaságnak nem vagyok tagja

2000

Pécsi Huszár Egyesület

Pedagógusok intenzív továbbképzése

JPTE
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